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میکح دنپ 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هسانشرس

.نایتلادع يدهم  فلوم  میکح / دنپ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1386 يدمحم ، لگ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 21 س   × 5/11 .ص ؛  60: يرهاظ تاصخشم 

3-2-96285-964-978 لایر :  5000: کباش

( مود پاچ   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

زیئاپ 1384. لوا : پاچ  : تشاددای

.مود پاچ  : تشاددای

نرق 14 یسراف --  رعش  : عوضوم

نرق 14 یبهذم --  رعش  : عوضوم

د17پ 9 1386  / PIR8151: هرگنک يدنب  هدر 

1/62 اف 8: ییوید يدنب  هدر 

:م 22232-84 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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اهییابیز   راگدورپ  مان  هب 

ص:2
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میکح دنپ 

نایتلادع يدهم 

شهوژپ هناخ  تاراشتنا 

ص:3
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همدقم - 1

میکح دنوادخ  مان  هب 

همدقم

 : دیاهدرک رکف  نونک  ات  ایآ 

ار ياهتکن  هچ  دـینک ، هیدـه  یندـنامدای  هب  نیـشنلد و  ینایب  اـب  ار  دنمـشزرا  ياـهتکن  دوخ  ناتـسود  اـی  تسود  هب  دـیهاوخب  رگا  - 1
؟ دییامنیم شنیزگ 

یباتک هچ  دییامن  فرطرب  ار  دوخ  یگتسخ  باتک ، هحفـص  دنچ  یهعلاطم  اب  دیریگب  میمـصت  هنازور ، تیلاعف  راک و  زا  سپ  رگا  - 2
؟ دینیزگیم رب  ار 

دشاب هدنزومآو  دشر  بجوم  مه  دنک و  هجوت  بلج  مه  هک  دینزب  یفرح  دیهاوخب  دیریگب و  رارق  ناتسود  ای  لیماف  عمج  رد  رگا  - 3
؟ دینکیم باختنا  ار  یفرح  هچ 

ص:7
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هچ زا  دییامن  بلج  دوخ  ياههتفگ  هب  رتشیب  ار  نانآ  هجوت  نابطاخم ، یگتـسخ  عفر  نمـض  دـیهاوخب  نخـس  داریا  نمـض  رد  رگا  - 1
؟ دیریگیم کمک  ياهتکن  ناتساد و  لاثم ،

.الاب تالاؤس  هب  تسا  یخساپ  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  ياهعومجم 

                    

ص:8
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(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

رد   هچنآ  نامهیم و  دیآیم  ایند  هب  هکره  انامه 

.دشابیم هیراع  تسوا  تسد 

(1) .دوشیم هدنادرگرب  هیراع  مامت و  ینامهیم 

ص:10

ص342 ج3 ، همکحلا ، نازیم  - 1

میکح www.Ghaemiyeh.comدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 15 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13295/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
http://www.ghaemiyeh.com


میکح دنپ  - 2

رایشوه میکح  نآ  مدنپ  داد 

راد شوگ  مناج  دنپ ،  نآ  تمیوگ                              

دندش ینامهم  هب  توعد  ياهدع 

دندش ییاریذپ  اهنآ  بش  هس  رد                             

ماش ماگنه  دش و  لوا  بش  نوچ 

مامت شعمج  دشب  لوا  یهتسد                                 

دش هدامآ  اذغو  نهپ  دش  هرفس 

دش هداهنب  اهفرظ  کی  ره  دزن                               

زآ صرح و  يور  کی ز  ره  ناهگان 

زارد شتسد  يرگید  فرظ  هب  دش                              

ص:11
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دوبر شنان  يرگید  زا  یکی  ره 

دوبن يدرک  رظن  دوخ  نان  هب  نوچ                               

دروخب ار  رگید  مهس  سک  ره  هچرگ 

دربن نوزفا  دوخ  مهس  زا  سکچیه                              

اپ هب  دش  اوعد  بوشآ و  نوچ  هکلب 

اج هب  تزع  دنامن  ار  تعامج  نآ                                

اهفرظ زا  اذغ  يرایسب  تخیر 

اهشرف سابل و  هدولآ  تشگ                                      

دیسر رگید  بش  بش ، نآ  تشذگ  نوچ 

دیسر رس  رگید  عمج  ناحتما                                      

تسشن دوخ  ناکم  رد  دمآ  کی  ره 

تسه هک  نآو  دوبن  هک  نآ  زا  لفاغ                            

اذغ لوغشم  مارآ ، یسک  ره 

ار تسار  ین  رظن ، يدرک  پچ  هب  هن                            

نایفارطا رب  درک  فراعت  هن 

نآو نیا  رب  وا  دیزرو  عمط  هن                                     

تفر دروخ و  ار  شدوخ  مهس  یسک  ره 

تفرن رتالاب  شیوخ  زا  شتمه                                    

دیسر رخآ  بش  ات  دش  نینچ  نیا 

دیسر رد  زا  کی  هب  کی  موس  عمج                             
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راقواب هوکش و  اب  دمآ  کی  ره 

رانک رد  ار  وا  دناشنب  يرگید                                      

نایمرد هرابود  هرفس  نآ  دمآ 

ناحتما موس  عمج  نیا  دهد  ات                                     

درکراکیپ دوخ  سفن  اب  یسک  ره 

درک راثیا  يرگید  رب  دوخ  نان                                     

دادب هیاسمه  هب  ار  شیاذغ  نوچ 

داهن وا  شبپ  هب  شنان  يرگید                                     

مارتحا اب  تزع و  اب  یگلمج 

ماش دندروخ  رگد  کی  زا  نامداش                              

نامهیم ام  ارسنامهم ، ناهج  نیا 

نابزیم هداهن  ار  کی  ره  مهس                                      

ياهتسد نیمادک  زا  رگنب  بوخ 

ياهتسراو ای  صرح  ریسا  وت                                      

******

ص:13
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(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

راگدای هب  امش  يارب  اهبنارگ  ءیش  ود  نم 

ترتع ادخ و  باتک  مراذگیم ،

« نم تیب  لها  ینعی  »

(1) .دیوشیمن هارمگ  زگره    دیشاب   ، ود    نیا   اب    یتقو  ات      

ص:14

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تیب  لها  بقانم  یف  باب 32 ، يذمرت ، ننس  - 1
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رکف میظنت  - 3

متخومآ یتمکح  یمیکح  زا 

متخودنا اههیامرس  رهگناز    

ناوج ریپ و  ره  هب  تمکح  نآ  میوگ 

نآ رشن  دشاب  ملع  تاکز  نوچ         

میکح نآ  دزن  دنتفر  ناوج  ود 

میلس اراد و  دوب  اهنآ  مان 

ناشدنپ دیوگ  هک  وا  زا  دنتساوخ 

ناشزردنا دهد  دیوگ ، ياهتکن   

یکی ره  تسد  هب  وا  داد  یتعاس 

یکریز لامک  اب  هگ  نآ  تفگ 

ص:15
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بش زور و  مامت  رد  هقیقد  کی 

بقع دنامیم  تاعاس  زا  کی  ره 

نآ هب  یتسد  نزم  اراد  اب  تفگ 

نامب نآ  بیع  حالصا  زا  لفاغ 

نک میمرت  ار  صقن  نیا  میلس ، وت 

نک میظنت  هگحبص  ره  ار  تتعاس 

رگد لاس  ات  دییامنب  ربص 

رهُگابیز نیا  لیمکت  منک  ات 

نخس نیا  زا  تشذگ  یلاس  کی  هک  نوچ 

نف ِداتسا  يوس  ود  نآ  دندمآ 

تسدز مداد  ار  تقو  اراد  تفگ 

تسسگ مه  زا  اههمانرب  یهتشر 

دوبر نم  راکز  ار  تقد  مظن و 

دومنیم بش  ار  رهظ  رهظ و  حبص ،

میلس نم  فالخ  رب  يدوب  کیل 

میقس مه  وا  تعاس  ددرگن  ات 

تشامگ تمه  نآ  حالصا  رد  هک  نوچ 

تشادن يریخأت  چیه  وا  تعاس 

دینش ار  ناش  اههتفگ  نیا  میکح  ات 

دیسر تمکح  نآ  لیمکت  تبون 
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نیتم دنمدرخ  ِداتسا  تفگ ،

نینچ دشاب  ناتسود ، مه  ام  رکف 

قیقد نیب و  قح  تسا و  میظنت  هاگ 

قیقع زا  هشیش  زاب  دسانش  یم 

يوه بولغم  بوجحم و  دوش  هگ 

اجهباج دنیبب  ار  لطاب  قح و 

مایپ نیا  اب  دوخ  رکف  مظنم  نک 

ماش حبص و  ره  ناوخب  نآرق  ياهروس 

سایق ترکف  لک  لقع  اب  ینک  ات 

ساسا نیا  رب  اطخ  زا  يدرگ  ظفح   

******

ص:17
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: میرک نآرق 

دندروآیم نامیا  اهیدابآ  اهرهش و  لها  رگا  و 

اهنآ رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دندرکیم  هشیپ  اوقت  و 

دندرک بیذکت  ار ) قح  اهنآ   ) یلو میدوشگیم   

.(1) میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام 

ص:18

96 فارعا ، - 1
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رگرز - 4

دوب

اهلاس یلاؤس  منهذ  رد 

اهلاب دزیم  نهذ  ياضف  رد   

دیدم ياهنامز  ملوغشم  هدرک 

دیجم دنوادخ  ِلوق  نیا  مهف 

نایع دش  مدرم  نیب  اوقت  هک  رگ 

ناشیوس ددرگزاب  تمحر  باب 

دنک نوزفا  تتمعن  اوقت  هچ  ره 

دنک نوریب  فکز  ار  نآ  تیصعم 

ریِس درک  ار  نم  نهذ  امعم  نیا 

؟ ریخ ياهرد  یکاپ و  طبر  تسیچ 

ص:19
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نیمز رد  شِیور  ناراب و  شراب 

؟ نید اوقت و  اب  دنراد  یِک  طبر 

درک رود  ار  هنگ  ناسنا  ات  هچ  زا 

؟ درک روج  ار  دوخ  سنج  مه  نیمز  نیا 

نامسآ نیمز و  دمهف  اجک  زا 

 ... نامیاوقت رب  میدوزفیب  ام 

متفای ار  ياهنازرف  ات  دوب 

متساوخ نم  وا  لکشم ز  نیا  لح 

لاثم رکذ  اب  هک  نآ  رتهب  تفگ 

لاقم نیا  زار  وت  اب  میوگزاب 

دوب شیوخ  راک  لوغشم  يرگرز 

دوب شیپ  رد  شرتشگنا  هقلح و 

داهن اپ  اجنادب  لفاغ  یقراس 

داتف ابیز  ياهقلح  رب  وا  مشچ 

شیوخ ِراک  قرغ  وچ  ار  رگرز  دید 

شیپ هب  نونکا  موریم  دوخ ، اب  تفگ 

رارق مبیج  رد  هقلح  دریگب  ات 

رارف نم  هگان  هب  رد  زا  منکیم 

ناور رد  يوس  دیدرگ  ات  کیل 

ناهن هدرک  دوخ  بیج  رد  ار  هقلح 
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دید هتسب  شیور  هب  ار  رد  ناهگان 

دیشکیم ار  نآ  هچ  ره  يدوب  لفق 

دشرایسب رطخ  نوچ  نونکا  تفگ 

دوخ ياج  رد  ار  هقلح  مراذگیم 

رهگدب نآ  ار  هقلح  يداهن  نوچ 

رگد ِراب  رد ، يوس  هناور  دش 

زاس درک  نتفر  گنهآ  وا  هک  ات 

زاب هدیدرگ  رد  دید  بجعت  اب 

ار هنحص  نیا  دید  هک  نوچ  دوخ  اب  تفگ 

ار هقلح  مریگب  مدرگرب  هک  ِهب 

رد تشپ  دمآ  وچ  هقلح  اب  زاب 

رس هب  رس  تقیقح  نآ  نیع  دید 

دش زاب  رد ، دش  هتسب  تبون  دنچ 

دش زار  نیا  زا  قراس  بجعت  رد 

وا تفگ  يو  اب  درک و  رگرز  هب  ور 

وگب نکیل  تاهقلح  مهاوخن  نم 

؟ نم راکفا  رب  دربیپ  نوچ  هقلح 

؟ نم راک  اب  قبطنم  رد ، دش  هچ  زا 

؟ رگم یتسنادن  لفاغ  يا  تفگ 

رفن کی  رد ، وت و  رب  رظان  تسه 
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منکیم هراظن  تراک  رب  هک  نم 

منکیم هتسب  زاب و  نم  ار  برد 

ار همکد  مراشفیم  اج  نیمه  زا 

ار هتسب  برد  زاب ، نم  منکیم 

نک شوگ  ار ، لثم  يدیمهف  هک  نوچ 

نک شوک  اوقت  بسک  قیرط  رد 

نامسآ نیمز و  ياهرد  هلمج 

نابرهم يادخ  تسد  رد  تسه 

دهدیم نامیا  مکح  ام  رب  هک  نآ 

دهدیم نامرف  داب  ربا و  هب  دوخ 

يوجم نایغط  هر  دیوگیم  هک  نآ 

يورب دیوگیم  تاجیزبس  هب  دوخ 

باتم ور  قح  زا  وت  دیوگیم  هک  نآ 

باتب دیوگ  کلف  ِدیشروخ  هب  دوخ 

دنکیم اوقت  دصق  نوچ  ياهدنب 

دنکیم او  وا  رب  ار  تمحر  باب 

******
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: میرک نآرق 

طقف دنک  بلط  ار  ایند  رذگدوز  یگدنز  اهنت  هک  سک  نآ 

سک نآ  دسریم و  رمع  هاتوک  تدم  رد  نآ  زا  یشخب  هب 

وا شالت  یعس و  دیامن  بلط  ار  ترخآ  يارس  هک   

(1) .دوشیم هداد  شاداپ  دنوادخ  يوس  زا 

ص:24

ءارسا هروس ي  هیآ 18 و19  زا  تشادرب  - 1
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نیمزرس - 5

میدق دهع  رد  دوب  ینیمزرس 

میاهدناوخ ام  نینچ  نیا  اهلثم  رد 

مالک کی  ردنا  دابآ و  نیمزرس 

مامت نانآ  رب  هتشگ  قح  تمعن 

بیرغ ار  نانآ  دوب  یمسر  کیل 

بیرف يدروخ  نآ ، زا  دوب  لفاغ  هکنآ 

درِخ اب  يدرم  زور  کی  اضق  زا 

درذگب اجناز  تساوخ  شریسم  رد 

دیسر روشک  نآ  هب  وا  ياپ  هک  ات 

دید درک ، مهاوخ  فیصوت  ار  هچ  نآ 

ص:25
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نیمزرس نآ  ِمدرم  هداد  ياج 

نیگن نوچ  ار  وا  شیوخ  نایم  رد 

یهش جات  رس  هب  شدنداهنرب 

یهشنهاش قریب  ششود  هب  مه 

ناور هتشگ  تنطلس  خاک  يوس 

ناوج ریپ و  شتمدخ  باکر  رد 

هآ تسین  شطاسب  رد  ار  وا  هک  نآ 

هاشداپ دش  ناهگان  ار  يروشک 

دوب رکف  رد  ارجام  نیز  یتدم 

دوب رکذ  ار  وا  شسرپ  نیا  بش  زور و 

؟ تسا یتسم  ای  نیا  دشاب  يرایشوه 

؟ تسا يرادیب  رد  هک  ای  متسه  باوخ 

زارف نیا  تفگ  دوخ  هب  دمآ  دوخ  هب  نوچ 

زاب داب  رب  دور  هدروآ  داب                                           

؟ ریما مشاب  همه  رب  ات  میک  نم 

ریزو زا  امعم  نیا  لح  تساوخ 

بیبح يا  ام  ِهشنهاش  يا  تفگ 

بیجع یمسر  دوب  ام  ِنایم  رد 

رورس نشج و  اب  لاس  ره  لوا 

روبع اج  نیا  دنکیم  یبیرغ  نوچ 
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نیمزرس نیا  مدرم  یهاش ، جات 

نینزان يا  دنهنیم  وا  رس  رب 

ماود یلاس  دوب  ار  تسایر  نیا 

مامت شلاس  دش  هک  يزور  نآ  زا  ياو 

نامدرم هلمج  دنیآ  ناهگان 

نامسیر بانط و  بوچ و  ناشتسد 

هاش تخت  يوس  دندرگ  رو  هلمح 

هاگیاج زا  ریز  هب  شدنناشکیم 

بانط اب  ار  وا  ياپ  تسد و  هتسب 

بآ جوم  تسد  هب  شدنراپسیم 

راید نیا  رد  هدمآ  اهدص  وت  نوچ 

رایتخا رد  ار  کلم  نیا  هتشاد 

دش باوخ  اجنیا  دمآ  سکره  کیل 

دش بآ  رد  شندنکفا  زا  لفاغ 

درب دای  زا  شنتفر  لفاغ ، تشگ 

درم هجاوخ  دمآرب  یگناب  ناهگان 

ریما نآ  هاشداپ و  نآ  نینچ  نیا 

ریسا اهایرد  رعق  ردنا  دشیم 

هاشداپ ار  ارجام  نیا  دینش  نوچ 

هآ شیوخ  ناج  قمع  زا  دیشکرب 
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تسا یهاشنهاش  هچ  نیا  تلود ، هچ  نیاک 

تسا یناف  ینامز  كدنا  رد  هک  نیا 

نم ماک  تمالک  زا  دیدرگ  خلت 

نم ماد  نیا  تنطلس ، خاک  هن  نیا 

رایشوه ریزو  نآ  وا  اب  تفگ 

رایرهش دشابن  يدیمون  ياج 

ار تقو  تمینغ  وت  ینادب  رگ 

ار تخت  جات و  درک  یهاوخ  ظفح 

تسه رایسب  نیمز  ایرد  يوس  نآ 

تسه راک  رد  مه  تاناکما  هلمج 

ریثک لاوما  وت  اج  نآ  لیسگ  نک 

ریرس شرف و  اب  زاس  ییاهخاک 

میعن زا  يراد  هچ  ره  يوزرآ 

میرک يا  وس ، نآ  تسرفب  دوخ  ِرهب 

ریلد صاوغ  دنچ  قیاق ، دنچ 

ریجا امنب  اهبآ  نایم  رد 

دنتخات تخاک  يوس  مدرم  هک  نوچ 

دنتخادنا بآ  رعق  رد  ترکیپ 

بآز تدنریگب  ناصاوغ  دوز 

باکر رد  نامالغ  تدنیآزاب 
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ناور يدرگ  تمئاد  خاک  يوس 

نادواج ِمیعن  رد  يدرگ  قرغ 

ص:28
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ریما يا  نارود  ود  دشاب  ار  وت  سپ 

ریصق دشاب  نیا  دیواج و  یکی  نآ 

نامز نیا  ینارذگب  تلفغ  هب  رگ 

نادواج کلم  تسد ، زا  ياهداد 

؟ تسیک هاش  اما  هصق  نیا  مامت  دش 

؟ تسیچ هاتوک  تدم  تخت و  جات و 

ریما وت  تسا و  روشک  نآ  ناهج  نیا 

ریگ دنپ  وت  رگد  ناریما  زا 

بارخ ایرد  يوس  نآ  مک ، تتصرف 

باتش يدابآ  يوس  نک  یتمه 

دوز هاتوک  تدم  نیا  درذگب 

دوبن لفاغ  وا  هک  سک  نآ  اشوخ  سپ 

******
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: میرک نآرق 

ار ییاهربا  ات  داتسرف  ار  اهداب  هک  تسا  سک  نآ  دنوادخ 

نیمزرس يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  دنروآرد ، تکرح  هب   

زا دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسو  هب  میناریم و  ياهدرم 

(1)! تسا هنوگنیمه  زین  زیخاتسر  مینکیم ، هدنز  شندرم 

ص:30

9 رطاف ، - 1
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راهب زاغآ  - 6

رامش یب  دیون  اب  اج  زا  زیخ 

راهب لصف  نونک  دیآ  ام  يوس 

زاب هدرم  ِنیمز  ددرگیم  هدنز 

زان باوخ  زا  لگ  رادیب ، دوشیم 

نمد تشد و  دوشیم  مرخ  زبس و 

نمسای زا  هلال و  زا  دوش  رپ 

تشد يوک و  ره  رد  دنناوخ  نالبلب 

تسپ الاب و  زا  دنشوج  اههمشچ 

رورس نشج و  ینیریش و  يداش و 

روش قوش و  اب  نایم  رد  دیآ  زاب 

ص:31
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تسه هک  يداش  همه  نیا  نایم  رد 

تسه هتکن  کی  رت  کیراب  وم  مه ز 

تسم هدومنب  تتلفغ  بارش  يا 

؟ تشذگ ترمع  زا  یلاس  یناد  چیه 

؟ ياهدرم یک  ات  وت  ملاع  دش  هدنز 

ياهدرب رطاخ  اهنامیپ ز  دهع و 

هایگ نش ، كاخ و  دنب  زا  اهر  دش 

هام لاس و  يدنام  سفن  ریسا  وت 

رابغ درگ و  زا  هناخ  ییادزیم 

رایب نوریب  لد  مه ز  ار  اههنیک 

رمثیب تخرد  يزیریم  رود 

رثایب یلصاحیب و  ارچ  دوخ 

راهب زا  میوگب  رگید  ياهتکن 

راپسیم رطاخ  هب  نک  تقد  بوخ 

نیبب ار  ُوم  كزان  لاهن  نیا 

نیمی هگ  راسی و  رب  دیآ  هاگ 

لاهن نآ  یناشک  یهاوخ  فرط  ره 

لایخ رد  تعاطا  زج  ار  وا  تسین 

تخرد دش  تفرگ و  توق  نوچ  کیل 

تخب کین  يا  يوشیم  شفیرح  یک 
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ناوج يا  دشاب  هنوگ  نیا  مه  سفن 

نادردق نک ، یتمه  یناوج  ات 

یگدنز راهب  یقاب  دوب  ات 

یگدولآ زا  سفن  امنب  كاپ 

مایپ نیا  یگرزب  زا  دمآ  مدای 

مامت مفرح  دش  ار و  نآ  تمیوگ 

رگراک وش  دوخ ، هب  تتسد  دسر  ات 

رس هب  دز  یهاوخ  ياپ ، زا  یُتف  نوچ 

******

ص:33
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(: مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

، دیسر امش  هب  راگدرورپ  تمعن  زا  ییاههشوگ  هک  یماگنه 

(1) .دینکن مورحم  اهتمعن     یهمادا  زا  ار  دوخ  یساپسان ، اب 

ص:34

تمکح 130 هغالبلا ، جهن  - 1
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تلفغ - 7

میرک درم  کی  هک  میوگ  لثم  رد 

میدق دهع  رد  درکیم  یگدنز 

افصاب گرزب و  سب  یطیحم  رد 

افو رهم و  زا  هدنکآ  یلد  اب 

وا تشاد  یناکد  ینیریش ، رپ ز 

وا تشاد  یناتسوب  شرانک  رد 

ناتسوب نایم  رد  یخاک  دوب 

ناتسود روضح  رهب  زا  رضاح 

دوب هتشگ  يراج  غاب  رد  اهرهن 

دوب هتسشنب  اههخاش  رب  نالبلب 

ص:35
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میعن نآ  غاب و  ناکد و  نآ  رهب 

میرک درم  نآ  هتخپ  يرکف  تشاد 

ناوج کی  مبایب  رگ  دوخاب  تفگ 

ناحتما تقادص  رد  وا  زا  مریگ 

ناحتما رد  وا  زوریپ  دش  هک  نوچ 

ناوج رب  دشاب  هچ  ره  مراذگاو 

شاهناخ مگرزب  خاک  نیا  ددرگ 

شاهیامرس اهسنج  ناکد و  نآ 

باتش اب  یناوج  يزور  ات  دوب 

بانج نآ  ِناکد  رب  دراو  تشگ 

ناور یلغش  یپ  رد  متسه  تفگ 

؟ ناکم نیا  رد  نم  رهب  يراک  تسه 

دینش ار  تجاح  ضرع  نآ  میرک  نوچ 

دیدن شراتفگ  در  رد  تحلصم 

نآ رد  ینیریش  عاونا  قبط  کی 

ناوج شیپ  رد  داهنب  بدا  اب 

نونک نم  راک  کیل  يرآ ، تفگ 

نوزف دوبن  قَبَط  نیا  شورف  زا 

يرب نایاپ  قبط  نیا  شورف  نوچ 

يرگید ِراک  وت  رب  مراذگاو 
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قبط نآ  رس  رب  تفرگب  ناوج  ات 

قَبَس نآ  يو  زا  تسا  هدرب  اییوگ 

درک هنخر  وا  لد  رب  ایند  بُح 

درک هشیدنا  اطخ  رب  ناطیش  وچمه 

رارق نیا  زا  ام  راک  نوچ  دش  تفگ 

رارَفلَا ار  قبط  مرادرب  هک  هب 

تسدب هدروآ  هچ  نآزا  دوب  داش 

تسد هتفر ز  اههچ  هکنآ  زا  لفاغ 

راظتنا رد  دَُوب  تمعن  همه  نآ 

رارف هدرک  یکدنا  يارب  وا 

نآزا رتلفاغ  کیل  لفاغ ، دوب 

نابرهم يادخ  فطل  زا  لفاغ 

نآ ياهتمعن  ناوضر و  تنج و 

نامدرم راظتنا  رد  یگلمج 

نابز تسد و  تورث و  لامج و  نیا 

ناحتما رهب  تسا  يرازبا  کی  ره 

رارف يدرک  تمعن و  یتفرگ  رگ 

رارق دهع و  یتشاذگب  اپ  ریز 

ص:37
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یتفایرد ار  هاتوک  یتذل 

یتخاب ار  نادواج  ِریخ  کیل 

******

ص:38

میکح www.Ghaemiyeh.comدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

میکح www.Ghaemiyeh.comدنپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


: میرک نآرق 

دیاهدرک یکین  دوخ  هب  دینک  یکین  رگا 

(1) .دیاهدرک يدب  دوخ  هب  دینک  يدب  رگا   و 

ص:40

7 ءارسا  ، - 1
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رامعم - 8

زیزع نارای  مرگ ، یمالس  اب 

زیخدنپ تدش  هب  میوگ  ياهصق 

بَسَنشوخ دوب و  مان  شوخ  یتکرش 

بش زور و  شراک  دوب  يزاسهناخ 

مان هب  تکرش ، نآ  رد  يرامعم  دوب 

مامت اهیبوخ  نسح و  رد  وا  راک 

ماوداب بوخ و  تخاسیم ، وا  هچ  ره 

ماب ناویا و  هلپ و  زا  یگلمج 

درک راک  دیشک و  تمحز  اهلاس 

درک راومه  نتشیوخ  رب  اهجنر 

ص:41
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شورخ شوج و  نارگید  رَهب  تشاد 

شودب هناخ  هناخیب و  يُدب  دوخ 

نینچ دوخ  سیئر  اب  يزور  تفگ 

نیمغ نم  تمدخ  لوط  زا  ماهتشگ 

لاس هام و  يریپ  يوس  ار  نم  هدرب 

لایخ هدوسآ  ددرگ  ات  یتصخر 

شیب هک  ای  مک  نک  تخادرپ  نم  قح 

شیوخ رهب  زا  ياهناخ  مزاسب  ات 

مرب دوخ  رمع  یقاب  زا  تذل 

مرسمه اههچب و  رانک  رد 

دیدب شلاح  نیا  تکرش  سیئر  نوچ 

دیدن شراک  یهلابند  رد  ریخ 

نم دزن  زا  يوَر  نوچ  اتفگ  کیل 

نخس نیا  وت  نکم  در  ونشب  بوخ 

زاسب نم  يارب  رگید  ياهناخ 

زاون ار  ییادج  گنهآ  هگنآ 

راک وت  اب  مرادن  رگید  نآ  زا  دعب 

رایتخا دشاب  وت  اب  یهاوخ  هچره 

لوبق ار  شرافس  نیا  رامعم  درک 

لولم يدوب  نآ  ماجنا  زا  کیل 
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یتبغریب يدرسلد و  رس  زا 

یتمحز ره  زا  درک  یلاخ  هناش 

تشادن نادنچ  یتقد  حلاصم  رد 

تشاذگیم نامیس  ياج  ار  چگ  هاگ 

درک رابنا  ار  هنهکنهآ  برد و 

درک راک  وا  دب  بوخ و  زا  دوب  هچ  ره 

باتش لیجعت و  تشاد  نوچ  ضَرَغلَا 

باسحیب دش  تهج  ره  زا  ياهناخ 

دوس هچ  اما  هتسارآ ، شرهاظ 

دوبن هناخ  یلو  هناخ ، نآ  مان 

دیشک وا  هناخ  ِراک  زا  تسد  هک  نوچ 

دیلک نآ  شسیئر  شیپ  رد  درب 

نابرهم سیئر  نآ  وا  اب  تفگ 

نامب نم  دزن  وت  رگید  ياهظحل 

؟ دایز ار  ام  دور  یک  وت  تمحز 

داب وت  میدقت  هناخ  دیلک  نیا 

اهلاس نیا  زا  سپ  متفگ  دوخ  هب  نم 

؟ اور دشاب  یک  هناخ ! یب  وت  زاب 

نخس نیا  شسیئر  زا  وا  دینش  نوچ 

نم ِياو  اتفگ  یهآ و  دیشکرب 
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متخاس هناخ  هنوگ  نیا  دوخ  رهب 

متخاب نم ، متخاب  نم ، متخاب 

ار رارسا  نیا  نم  متسنادب  رگ 

؟ ار راک  نآ  یم  درکاو  رس  یک ز 

؟ تسیچ دنپ  اما  هصق  نیا  مامت  دش 

؟ تسیک رامعم  اجک ؟ رد  دشاب  هناخ 

وت ِراک  حلاصم  يرامعم ، وت  دوخ 

وت راکفا  وت و  راتفگ  هلمج 

شیوخ لامعا  اب  وت  يزاس  ار  هچ  ره 

شیپ هب  دیآ  ار  وت  رشحم  فص  رد 

بیکش ربص و  اب  هک  سکنآ  اشوخ  سپ 

بیصن ار  وا  دوش  ابیز  ياهناخ 

******
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: میرک نآرق 

، میهدیم تکرب  وا  هب  دهاوخب  ار  ترخآ  رازتشک  هک  یسک 

ار ایند  تشک  طقف  هک  اهنآ  و  میئازفایم ، شلوصحم  رب  و 

ترخآ رد  اما  میهدیم  اهنآ  هب  نآ  زا  یمک  دنبلطیم 

(1)! دنرادن یبیصن  چیه   

ص:46

20 يروش ، - 1
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ترخآ رازتشک  - 9

ناهاگحبص متشذگیم  یهار  ز 

نادنخ داش و  اجنآ  مدید  كدوک  ود 

ماداب دنچ  ار  یکی  ره  مدادب 

مارآ ود  نآ  رانک  رد  متسشن 

تسکشب دوز  ار  اهماداب  یکی 

تسد فک  رد  ار  اهزغم  نآ  تفرگ 

تشاد رگد  يرکف  يرگید  نآ  یلو 

تشاک نیمز  رد  یقاب  دروخ و  هناد  ود 

هیاس هب  لوا  ِكدوک  نآ  تسشن 

هیانک دز  دروخ و  ماداب  یمه 
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لصاح شیوخ  راک  يدید ز  بجع 

لگ رد  وت  تسد و  رد  ماداب  ارم 

تذل فیِک و  ایهم  ار  نم  هدش 

تعانق كدنا ، نآ  هب  يدومنب  وت 

راچ ای  زور  نآ  زا  دش  یط  یلاس  هس 

راب رگد  نم  هر  نآ  زا  متشذگب  هک 

ماداب رپ ز  مدیدب  یناتخرد 

مارآ زین  كدوک  ود  نآ  شرانک 

شهار نایاپ  زا  دونشوخ  یکی 

شهاگن ترسح  زا  دوب  رپ  رگد 

مدومن میاهیشوخ  رکف  نم  هک 

مدوبن میادرف  رکف  رد  ارچ 

تیارد نیا  كدوک  نم ز  مدید  وچ 

تیاکح نیا  متفگ  شیوخ  سفن  هب 

نیب تبقاع  ناس  نیا  دشاب  یلفط  هک 

نیگنس تسیمرُج  بجع  تلفغ  نم و 

ناد ترخآ  رازتشک  ایند  وت 

ناشفیب يرذب  نآ  رد  تمعن  ره  ز 

شیوخ یهدنیآ  زا  لفاغ  يا  الا 

شیدنیب يرکف  ترخآ  يارب 
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ییآرد رشحم  رد  هک  نوچ  ادابم 

یباین  (1)« متبَهذَا » ریغ یباوج 

تشاد رظن  نتفر  رد  هک  سکنآ  اشوخ 

تشاک ترخآ  يارب  ایند  نیا  رد 

******
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فاقحا هروس ي  متسیب  هیآ  هب  هراشا  - 1
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: میرک نآرق 

( دولآ سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و 

ار دوخ  تنیز  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  ینمادکاپ  دنریگورف و   

(1) .دنیامنن راکشآ  تسا  رهاظ  هک  رادقم  نآ  زج   
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باجح - 10

لالم زا  رپ  ياهرهچ  اب  يرتخد 

لاؤس کی  مراد  وت  زا  ردام  تفگ 

وکن قلُخ  نشور و  لیلد  اب 

وگب نز  باجح  فیرعت  تسیچ 

تساپ هب  ات  رس  زا  ششوپ  ردام  تفگ 

تساتود دحنیز ، هدش  انثتسا  هچنآ 

تساتود نآ  زا  یکی  تروص  يدرگ 

تساهتشگنا رس  ات  چُم  يرگید 

باجح فیرعت  تسا  نیا  دینش  نوچ 

باتشاب ردام  هب  اتفگ  كرتخد 
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رس هب  رداچ  منک  دیاب  ارچ  سپ 

رتشیب مریگ  يور  دیاب  هچ  زا 

ریگ شوگ  ار  نم  دنپ  ردام  تفگ 

ریذپقح شاب و  يوجقح  مرتخد ،

زیمت ار  لزنم  وت  يزور  ینک  رگ 

، زیزع ینامهم  هاگان  تدیآ 

رارقیب هتشگ  وچ  ملفط  نیا  دیوگ 

رایب شرهب  نک ، فطل  نان  یکدنا 

؟ تسیچ وت  دروخرب  هظحل  نیا  رد  تفگ 

؟ تسین بولطم  نیا  زا  شیب  ییوگ  چیه 

نینچ دیوگ  رگا  اتفگ  كرتخد 

؟ نیمه وا  يارب  مرآ  اجک  نم 

مَهَن ینیس  یکی  رد  ینان  فصن 

مهن ینیچ  ياهساک  رد  مه  هماخ 

ورمین اب  ودرگ و  رینپ و  اب 

وا دزن  مراذگیم  ار  یگلمج 

تساوخ راک  نیا  نم  یبوبحم ز  هک  نوچ 

تساور نآ  يارب  مشوک  نم  هچ  ره 

؟ تسیچ وت  يأر  وگ  لاح  ردام ، تفگ 

؟ تسیک وت  دزن  رتبوبحم  ادخ  زا 
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نابرهم يادخ  رما  رد  هچ  زا 

ناوت رد  دشاب  هچنآ  میشوکن  ام 

تسود نامرف  دُوب  نز  باجح  نوچ 

تسوکن درآ  اج  هب  رتلماک  هچ  ره 

******
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: میرک نآرق 

هجیتن نیا  يدش [ باذع  راتفرگ  هک  يراکاطخ  يا  [

هداتسرف وت  يارب  شیپ  زا  تیاهتسد  هک  تسا  يزیچ 

(1) .دنکیمن متس  ناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  تسا و 

ص:54
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قلاخ رهم  - 11

يزور ام   (1) داوج یسرخ  تشاد 

يزاب یهلیسو  شسرخ  دوب 

داوج دوبن  دوخ  سرخ  زا  لفاغ 

دای زا  دوخ  سرخ  دربیمن  وا 

تفریم نآ  يوس  هب  ور  یسک  رگ 

تفریم نامسآ  هب  ات  وا  داد 

؟ تسیچ هقالع ز  همه  نیا  شمتفگ 

تسین کسورع  یکی  زا  شیب  هک  نیا 

دشاب نم  لام  سرخ  نیا  تفگ 

دشابیمن وا  رکف  يرگید 

ص:55

دوب هدیرخ  يزاب  بابسا  سرخ  کی  وا  يارب  شردپ  هک  تسا  یکدوک  مان  داوج  - 1
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شیوخ بحاص  هب  دُوب  شدیما  وا 

شیپ زا  شمَنارب  هنوگچ  سپ 

دونش تفگ و  دیسر  اجنیا  هب  نوچ 

دومن هولج  رکف  هب  ممالک  نیا 

دشاب نینچ  رگ  قولخم  رهم 

! دشابیم هچ  نیبب  قلاخ  رهم 

میحَج ران و  تساوخن  دوخ  رگ  هدنب 

؟ میرک يادخ  شَدنازوسب  یک 

******
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(: مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

نآرق رگا  دیئامن و  هضرع  نآرق  هب  ار  دوخ  رظن  يأر و 

دینادب موکحم  ار  دوخ  رظن  تسناد ، تسردان  ار  نآ   

(1) .دیرامشب تسردان  ار  دوخ  هتساوخ  و 

ص:58

هبطخ 176 هغالبلا ، جهن  - 1
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تراجت - 12

دوب

ناوج کی  تراجت  قاتشم 

ناور تبرغ  يوس  ور  نیا  زا  تشگ 

نیچ يوس  نونکا  تفر  مهاوخ  تفگ 

نیبب نتشگرب  ِهاگ  متفرشیپ 

رس هب  شدید  رفس  قوش  ردپ  نوچ 

ربب ار  نم  یهمان  هرمه ، تفگ 

نک زاب  ار  ماهمان  يدیسر  ات 

نک زاغآ  شندناوخ  لوا  زور 

وم هب  وم  نک  لمع  وت  متفگ  هچنآ 

ورهبور اهالب  اب  يدرگن  ات 

ص:59
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راید نآ  رد  اهدیکات  همه  اب 

راک قرغ  تراجت  قرغ  وا  تشگ 

درب داب  ار  ردپ  دنپ  اییوگ 

درب دای  زا  ار  همان  لفاغ  تشگ 

وا تشاد  تماقا  اجنآ  یتدم 

وا تشادرب  رفس  زا  دومنن  کیل 

دندز ار  شفیک  هک  يرازاب  تفر 

دندد وید و  نامدرم  نآ  اییوگ 

دعب هام  تراجت  یصخش  اب  درک 

دعر قرب و  نوچ  مه  دروخ  شلام  دوز 

دیرخ تکرش  زا  مهس  موس  هام 

دیدن يریخ  وا  زین  تراجت  نیز 

ررض زا  ریغ  ياهرهب  شدوبن  نوچ 

رفس ناز  دش  نطو  يوس  ناور  وا 

دومناو ار  دوخ  فیک  هر  رد  هک  ات 

دومن ادیپ  نآ  رد  اباب  یهمان 

؟ تسیک همان ز  نیا  هک  شهارمه  تفگ 

؟ تسیچ همان  ردنا  منیب  ات  نک  زاب 

ناوج نآ  فسأت  اب  ار  نآ  داد 

ناوخب وت  مدناوخن  ار  نآ  نم  تفگ 
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درک زاب  وا  یهمان  شقیفر  نوچ 

درک زاغآ  وا  رهب  زا  شندناوخ 

نیبزیت یهاگن  اب  اباب  دید 

: نینچ ار  نامرد  درد و  هدرمشرب 

دندب نادنر  رازاب ، نالف  رد  » 

دننزیم تفیک  هک  اج  نآ  ورم  وت 

نالف اب  تراجت  زگره  نکم  مه 

نان بآ و  نوچ  دروخیم  مدرم  لام 

رخم تکرش  نالف  زا  یمهس  چیه 

« ...رده تلام  دوش  يدرک  نینچ  رگ 

دینش همان  نآ  زک  هلمج  ره  يرآ 

دیشکرب یهآ  دش  نوزفا  شترسح 

تسخن زور  نآ  شاک  دوخ  اب  تفگ 

تسرد ياهنخس  نیا  مدوب  هدناوخ 

دوب تسبرس  ماهیامرس  ات  شاک 

دوب تسد  رد  ماهمان  نیا  بش  زور و 

تسین هیامرس  نآ  هک  نوچ  نونکا  کیل 

؟ تسیچ هراچ  ترسح  هودنا و  مغ و  زج 

ناتسود نکیل  هصق  نیا  مامت  دش 

ناوج نآ  لاح  تسه  مه  ام  لاح 
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میرجات ام  تبرغ و  نآ  ناهج  نیا 

میربیم دوخ  اب  شیوخ  جنر  تسد 

میرک نآرق  تسه  ام  یهمان 

میحر دنوادخ  زا  لزان  هتشگ 

نایع ار  قح  یهمان  یناوخب  رگ 

نایز زا  تدوس  وت  یبایرد  بوخ 

یگدنز قرغ  وت  يدرگ  رگ  کیل 

یگدنلاب زا  نآرق و  زا  لفاغ 

نامز نیا  يریگدای  دیاب  هچنآ 

نایراق زا  يونشب  تگرم  دعب 

تامم دعب  زا  وت  ییوگ  نینچ  نیا 

تایح رد  مدوب  هدناوخ  نآرق  شاک 

******
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: میرک نآرق 

ار يرازگرکش  حور  یهلا ، ياهتمعن  هک  تسین  نینچ 

هک یماگنه  اهناسنا  یخرب  اعطق  هکلب  دنک  هدنز  ناسنا  رد  هشیمه   

(1) .دنیامنیم ینامرفان  نایغط و  دننیبب  زاینیب  ینغتسم و  ار  دوخ   

ص:64

6 و7 قلع ، - 1
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دوبنو دوب  تمکح  - 13

رسپ میلعت  رهب  زا  یلقاع 

رخب هّرب  ات  ود  ور  ار  وا  تفگ 

مان هب  ار  کی  ره  صیخشت  یهد  ات 

مانب انیب  نآ  یمعا و  یکی  نیا 

زاسب ابیز  یلغآ  یمعا  رهب 

زاب وت  یهار  شلغآ  يور  نک ز 

هاک نکرپ ز  وت  هار  ناز  شروخآ 

هاگ چیه  روخآز  رس  دچیپن  ات 

مد هب  مد  ندروخ  لوغشم  نانچ  نآ 

مک شیب و  دشاب  هچ  وا  دمهفن  ات 

ص:65
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زاسب رگید  یلغآ  انیب  رهب 

زاسم رپ  هفولع  زا  وا  روخآ 

نکریس هفولع  زا  ار  وا  هاگ 

نک ریخأت  شاهقوذآرد  هاگ 

وا هاگروخآ  رس ز  درآرب  ات 

؟ وک هاگآ  بحاص  دوخ  زا  دسرپ 

رسپ دمآ  یتدم  زا  دعب  تفر و 

ردپ اب  ار  عقوام  حرش  تفگ 

مادم یمعا  روخآ  دوب  رپ  هک  نوچ 

مادک دشاب  شبحاص  دنادن  وا 

دیشکیم روخآ  رس ز  انیب  کیل 

دیشچیم ار  اهدوبمک  یهزم 

مرخیم شزان  دیدیم  ارم  نوچ 

، مربیم هفولع  بآ و  وا  رهب 

دیودیم میوس  هب  تشگیم و  داش 

دیشکیم میاپ  هب  رس  تبحم  اب 

ساسا نیا  رب  نم  هب  شرهم  نوزف  دش 

سانشبحاص ياهّرب  دش  کَمَکمک 

ردپ ار  عیاقو  نیا  دینشب  بوخ 

! رسپ وا : اب  نینچنیا  هگنآ  تفگ 
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میاهرب نوچمه  زینام  لثم ، رد 

میاهّلگ بحاص  نویدم  یگلمج 

مینک نایغط  دهد  تمعن  را  مد  ره 

مینک نارفک  شتمعن  رکش  ياج 

دهد نامرد  هگ  درد و  هگ  تهج  نیز 

دهد نامرِح  مغ و  هگ  يداش  هاگ 

راگدرک يوس  هدنب  دیایب  ات 

راگتسر تعاطا  هار  زا  ددرگ 

یتخومآ متمکح  ابیز  تفگ 

یتخورفا ملد  رد  یعمش  بوخ 

دوب وت  روتسد  هچنآ  مدومن  نوچ 

دوبنو دوب  تمکح  نم  متفای 

******
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(: مالسلا هیلع   ) قداص ماما 

زامن هلجع  یهجوتیب و  اب  زامن  لاح  رد  ياهدنب  هک  یماگنه 

هب دنوادخ  دور ) رگید  ياهراک  دارفا و  غارس  هب  ات   ) دناوخیم

نم زا  ریغ  ایوگ  دیرگنب ! ارم  یهدنب  نیا  دیامرفیم : هکئالم   

دنادیمن ایآ  .دروآرب  ار  وا  تجاح  دناوتیم  یسک 

؟(1) تسا نم  تسد  رد  وا  ياهراک  ماجنا   

ص:68

ةالص باتک  ۀمکحلا ، عیبانی  [ 1 - ] 1
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بیرغ سنوم  - 14

لثَم ابیز  یکی  مراد  ناتسود 

لسع نوچ  مه  ياهتکن  نآ  لد  رد 

رسپ کی  نادنز  دنب  ردنا  دوب 

ردپ بلق  يُدب  نوخ  شقارف  زا 

دوب رادیب  بش  رکف و  رد  اهزور 

دوب راک  كاروخ و  باوخ و  زا  لفاغ 

نیزح درم  نآ  دوخ  اب  يزور  تفگ 

نینچ دشاب  ار  هراچ  نم  متفای 

شیرپ نوزحم و  بلق  اب  مربیم 

شیوخ زار  نادنز  نابرد  نآ  دزن 

ص:69
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کیشکرس اب  ممغ  نابرد ، نآ  دیوگ 

کین زاب  مه  نآ  دیوگ  نواعم  اب 

زار هاگنآ  سیئر  تسد  دسر  یم 

زاب بوخ  دیامن  وا  ار  هرگ  نیا 

دیما اب  نادنز  يوس  مزاع  تشگ 

دیدب ار  يدرم  کیدزن ، دش  هک  نوچ 

ریمض نشور  نآ  تفگ  تبحم  اب 

ریصن دشاب  نم  مان  تمان ، تسیچ 

ماهراچیب مه  تخبدب ، مه  تفگ 

ماهراکیب نم  هن  نک ، میاهر  وت 

نابرهم ریصن  نآ  شتفگزاب 

نامب نم  دزن  تسیچ ، وت  تجاح 

ریگم ار  متقو  هک  يدنت  اب  تفگ 

رید هتشگ  مهم و  دشاب  نم  راک 

؟ تسیچ هرهب  ار  دوخ  درد  میوگب  رگ 

تسیاهراک واک  موریم  سکنآ  دزن 

تفاتش نابرد  يوس  هگنآ  باتش  اب 

تفای شیوخ  دارم  هکنیا  زا  لدشوخ 

لالم اب  ار  عقوام  حرش  تفگ 

لاؤس نیا  وا  زا  درک  نابرد  دوز 
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نوخ هتشگ  مغ  نیا  زا  تبلق  يا  تفگ 

نونک اقآ  نآ  هب  یتفگیم  هچ  سپ 

باطخ مدرک  وا  راب  نیدنچ  تفگ 

باتش مدومنب  شوگ و  مدادن  نم 

سینا نآ  ار  شاهتفگ  نیا  دینش  ات 

سیئر دشاب  وا  وت ، ِياو  يا  تفگ 

تسد تفوک  رس  رب  تفگ و  نوزحم  درم 

تسد مداد ز  نم  دزن  دمآ  تخب 

تخیرب ترسح  اب  كاخ  دوخ  رس  رب 

تخیرگ یعرف  يوس  یلصا ، زا  هک  نوچ 

هار دومیپ  اطخ  رب  وا  ناتسود 

هابتشا زا  دوخ  میراد  هگن  ام 

اهراک دشابن  ینادیم  بوخ 

ادخ زا  ریغ  یسک  تسد  ناهج  رد 

زاینیب نآ  اب  رادید  رد  هچ  زا 

زامن رد  انث و  رد  اعد و  رد 

رشب ّنج و  قلاخ  اب  لد  تسین 

رگد ییاج  رد  رکف  ییاج ، مسج 

ینکیم او  رس  ار ز  قلاخ  راک 

ینک یضار  ار  قولخم  دوخز  ات 
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تسادخ تسد  اهراک  دش  نیقی  رگ 

تسادج وا  ریغ  لد ز  اههدید و 

******
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: میرک نآرق 

دهد ماجنا  ریخ  راک  ياهرذ  ینیگنس  یهزادنا  هب  سکره  سپ 

دب راک  ياهرذ  یهزادنا  هب  سکره  دنیبیم و  ار  نآ   

(1) .دید دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا   

ص:74

7و 8 لازلز ،  - 1
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نامقل دنپ  - 15

میکح نامقل  هک  دمآ  ربخ  رد 

میلح هاگآ و  دوب و  تیارد  اب 

ناحتما اضق و  مکح  زا  کیل 

نارگید ِمالغ  یلاس  وا  تشگ 

تفگش سب  ییاطخ  یبابرا  درک 

تفرگ دوخ  مالغ  ار  وا  اطخ  زا 

رایشوه يُدب و  اناد  نوچ  کیل 

رانک رد  هشیمه  شبابرا  تشاد 

نینچ يزور  وا  هب  شبابرا  تفگ 

نیمز نیا  میارب  نک  دجنک  ِتشک 

ص:75
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دینش   شبابرا  فرح  نامقل  بوخ 

دیشک رگید  ياهشقن  دوخ  اب  کیل 

تشاد هنال  يرکب  رکف  نوچ  شرس  رد 

تشاکب وج  ار  نیمز  نآ  دجنک  ياج 

نیقی اب  دش  ورد  ماگنه  هک  نوچ 

نیمز رادید  هب  شبابرا  درب 

دید بابرا  وجز  رپ  ار  نیمز  نوچ 

دیشک یهآ  نورد  زا  بجعت  اب 

دید بوخ  ار  نیمز  فارطا  زاب 

دیعب نیا  دشاب  وت  زا  نامقل ! تفگ 

؟ یتشاذگب اج  شیوخ  لقع  هچ  زا 

؟ یتشاک وج  نیمز  رد  دجنک  ياج 

دینش ار  تفرح  بوخ  مشوگ  تفگ 

دیما مراد  ادخ  فطل  رب  کیل 

فیطل دنوادخ  متفگ  مدوخ  اب 

فیعض دبع  یهدرک  رب  درگنن 

رس هب  رس  ار  نیمز  وج  مراکب  نم 

رمث دجنک  قح  فطل  اب  دهدیم 

مالغ زا  بابرا  دینشب  نینچ  نوچ 

؟ مالک نیا  ییوگ  تسه و  تلقع  تفگ 
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نابرهم ییادخ  وا  دشاب  هچرگ 

ناهج نیا  رد  وا  دراد  نوناق  کیل 

بآ كاخ و  نیمز و  نیا  اوه و  نیا 

باسح دراد  دوخ  راک  رد  یکی  ره 

نادب مدرک  اطخ  رگ  نامقل  تفگ 

نانچ مدرک  متخومآ ، نم  وت  زا 

ناغف اب  اتفگ  بابرا  نیگمشخ 

! ناوج لطاب ؟ نینچ  متفگ  اجک  نم 

هاگدنچ زا  ره  تسه  تدای  تفگ 

هانگ تقو  تیصعم ، نامز  رد 

میحج زا  نم  ار  وت  مدناسرت  هک  ات 

میرک دشاب  ادخ  یتفگیم  دوز 

فلع کی  راک  هب  نوناق  دُوب  رگ 

؟ فدهیب باسحیب و  ناسنا  هچ  زا 

باوث دیور  هنگ  زا  ییوگ  وت  رگ 

باسحیب دیورب  دجنک  وج  سپ ز 

بوخ بابرا ، اههتفگ  نیا  دینش  نوچ 

بوچ تسدروخ  بدا  رهب  اییوگ 

درک هیرگ  هگنآ  دیشیدنا و  دوخ  اب 

درک هبوت  هتشذگ  ياهاطخ  زا 
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؟ راظتنا نیا  متشاد  نم  ور  هچ  زک 

؟ راب هب  دیآ  متمعن  ناهانگ ، زک 

میکح نامقل  دنپ  مدینش  نوچ 

: میدق يزردنا  زاب  دمآ  مدای 

وشم لفاغ  لمع  تافاکم  زا  » 

« وج وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 

******
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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